
 

 

  

चंद्रावर दरु्बिण उभारण्याचा ववचार 

 

०१. अवकाशाचे अधिक चांगल्या पद्धतीने वनरीक्षण करण्यासाठी चंद्रावर दरु्बिण उभारण्यािाित भारतीय 

अवकाश संशोिन संस्थेची (इस्रो) चाचपणी सुरू असल्याचे 'इस्रो'चे प्रमुख ए. एस. वकरणकुमार यांनी सांवगतले 

आहे.  

 

०२. चंद्रावर दरु्बिण उभारण्यािाित जागधतक पातळीवरही चचाा सुरू आहे. सध्या लेह येथे एक दरु्बिण कायारत 

असून, त्याचे प्रत्यक्ष कामकाज आणण वनयंत्रण िगंळूरमिून केले जाते. याच पद्धतीने चंद्रावरही दरु्बिण उभारून 

कामकाज पृथ्वीवरून करता येणे शक् य आहे काय, यािाित चाचपणी सुरू आहे.  
 

०३. चंद्रावर कोणतेही वातावरण नसल्याने िदलत्या पृथ्वीप्रमाणे वातावरणाचा फटकाही दरु्बिणीला िसण्याची 

शक् यता नाही. हा एकप्रकार ेफायदाच आहे. हा प्रयोग तूता चचेच्याच पातळीवर असला तरी ही शक् यता 

नाकारता येत नाही.  
 

०४. चांद्रयान-२ या मोवहमेची तयारी सध्या सुरू असून, पुढील वर्ााअखेरीस या मोवहमेला सुरवात होण्याची 

अपेक्षा आहे. यासाठी आवश् यक असणाऱ्या वनयंत्रणािाितच्या चाचण्या लवकरच घेतल्या जातील.  
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०५. त्याचप्रमाणे सूयााचा अभ्यास करण्यासाठीच्या 'आवदत्य' या मोवहमेलाही २०१८ मध्ये सुरवात होणे 

अपेधक्षत आहे. एका आंतरराष्ट्र ीय अवकाश संस्थेच्या मदतीने 'सेमी क्रायोजेवनक' इजंजनची वनर्बमती करण्याचे 

प्रयत्न 'इस्रो'कडून सुरू आहेत. 
 

 

 

दोन अंतराळवीरासंह चीनच्या अवकाशयानाची भरारी 
०१. चीनने आज दोन अवकाशवीरांसह यान यशस्वीरीत्या अवकाशात रवाना केले आहे. आतापयंतची सवाात 

प्रदीघा काळाची समानव अवकाशमोहीम म्हणून धतचा उले्लख केला जात आहे. आताच्या यशस्वी प्रके्षपणामुळे 

आता चीन २०२२ मध्ये सोडण्यात येणाऱ्या अवकाश स्थानकाच्या टप्पप्पयाच्या वनकट आला आहे.  
 

०२. चीनचे अवकाशवीर जजग हपैेंग (५०), शेन डोंग (३७) हे दोघेही शेनझाऊ ११ या अवकाशयानातून 

भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे पाच वाजता अवकाशात झेपावले. वायव्य चीनमिील गोिीच्या वाळवंटात 

जजआक्वान या उपग्रह प्रके्षपण कें द्रावरून हे यान सोडण्यात आले.  
 

०३. शेनझाऊ ११ यान लााँग माचा २ एफ प्रके्षपकाच्या मदतीने सोडण्यात आले असू हे अवकाशयान वटयााँगगााँग 

१ या अवकाश प्रयोगशाळेशी दोन वदवसांत जोडले जाणार आहे. ते प्रयोगशाळेजवळ ३० वदवस मुक्काम करणार 

आहे. 
 

०४. जजग यांचे हे धतसर ेअवकाश उड्डाण असून आतापयंतचे धचनी अवकाशवीरांचे सवाात मोठे अवकाश वास्तव्य 

असणार आहे, त्यात ते अवकाशयान ततं्रज्ञानाशी वनगधडत ततं्रज्ञानावर चाचण्या करणार आहेत व त्यात 

वैज्ञावनक-अणभयांवत्रकी प्रयोगांचा समावेश आहे.  
 

०५. झांग योक्क्सया हे या मोवहमेचे कमांडर असून त्यांनी मोहीम यशस्वी झाल्याचे जाहीर केले. धतयााँगााँग २ ही 

प्रयोगशाळा व शेगझाऊ ११ या समानव अवकाश यानांची ही मोहीम प्रथमच एकवत्रत काम करीत असून त्यात ते 

मध्यम स्वरूपाच्या कके्षत राहणार आहेत 
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०६. चीनची अवकाश प्रयोगशाळा गेल्या मवहन्यात पाठवण्यात आली असून २०२२ मध्ये चीन स्वत:चे 

अवकाश स्थानक सोडणार आहे. 

 

०७. हे अंतराळवीर चीनच्या अवकाशातील प्रायोवगक स्पेस स्टेशनच्या जोडणीचे काम करणार आहेत. आणखी 

सहा वर्ांनी पूणा क्षमतेने कायााक्न्वत होणाऱ्या या स्पेस स्टेशनच्या पूवातयारीसाठी हे अंतराळवीर ३० वदवस 

अवकाशात राहणार आहेत.  
 

०८. शेंझोहू-११ या मोहीमेच्या ३० वदवसांच्या कालाविीदरम्यान अंतराळातील मानवी जीवनाच्या जवटल 

क्षमतांववर्यी अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासाठी काही वदै्यकीय आणण शास्त्रीय प्रयोग करण्यात येणार 

आहेत. 

 

०९. अंतराळात माणूस पाठववण्याची ही चीनची सहावी वेळ आहे. मात्र, ३० वदवस हा चीनच्या आतापयंतच्या 

मानवी सहभाग असलेल्या मोहीमांपकैी सवााधिक काळ असेल. यापूवी २०१३ सालच्या अंतराळ मोहीमेत 

चीनच्या अतंराळवीरांनी अवकाशात १५ वदवस व्यतीत केले होते आणण धतयांगयोंग या अवकाशातील 

प्रयोगशाळेची जोडणी केली होती. 
 

१०. चीनकडून जून मवहन्यात हनैान प्रांतात चौथे यान प्रके्षपण कें द्र सुरू करण्यात येणार आहे. चीनकडून 

नव्याने ववकजसत करण्यात आलेल्या लााँग माचा -७ या रॉकेटच्या प्रके्षपणाद्वार ेया कें द्राचे उद्घाटन होणार आहे. 

याणशवाय, चीन २०२० पयंत मंगळावर पोहचायची योजना आखत आहे. यंदाच्या वर्ाात चीनकडून २० अंतराळ 

मोहीमा आखण्यात आल्या आहेत. 
 

 

 

जझकाचा संसगा एकदाच 

०१. जझका ववर्ाणूचा संसगा एकदा एखाद्या व्यक्तीला झाल्यानतंर पुन्हा त्याच व्यक्तीला संसगााची शक्यता कमी 

असते, असे नवीन संशोिनातून वदसून आले आहे. 
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०२. अमेररकेतील कन्सास राज्यातील िायोजझक्यरुरटी ररसचा इक्न्स्टटय़ूटचे स्टीफन वदग्ज यांच्या मते सध्या 

ज्या लोकांना जझका ववर्ाणूची लागण होऊन गेली आहे त्यांना पुन्हा संसगााची शक्यता नाही. िायोजझक्यरुरटी 

ररसचा इक्न्स्टटय़ूटमध्ये जझका ववर्ाणू तयार करून ववववि प्रयोगशाळातं त्यावर प्रयोग करण्यात आले. 

 

०३. जझकाचा आरएनए रक्ताच्या प्लाझमात संसगाानतंर एक वदवसाने वदसतो. मणक्यातील द्रव, वीया, 

योनीमागाातील स्राव यातही त्याचे अक्स्तत्व वदसते. जझकाचा आरएनए रक्त व लघवीतून १० वदवसांत नष्ट् होतो, 

तर लाळ व इतर द्रवांतून तीन आठवडय़ांत नष्ट् होतो.  
 

०४. जझका ववर्ाणू संशोिनासाठी नवीन प्रारूपे तयार करण्यात आली असून जझकाचा आरएनए मेंद ूतसेच स्त्री-

पुरुर्ांच्या पुनरुत्पादक अवयवांच्या सापडला आहे. जनाल नेचर मेधडजसन या वनयतकाललकात हे संशोिन 

प्रजसद्ध झाले आहे. जझका ववर्ाणू रक्तात कमी काळ तर इतर उतींमध्ये जास्त काळ असतो.  
 

भारतीय रले्वेला वमळणार रणशयाचे तंत्रज्ञान 

०१. नागपूर-जसकंदरािाद लोहमागााच्या आिुवनकीकरणासाठी रणशयाची मदत वमळणार आहे. यािाितच्या 

सामंजस्य करारावर गोव्यातील 'विक् स' िठैकीच्या वेळी नुकतेच णशक्कामोताि करण्यात आले.  

 

०२. नागपूर-जसकंदरािाद लोहमागा हा देशातील जास्त प्रवासीसंख्येच्या मागांपकैी एक आहे. या मागाावरील 

गाड्ांचा वेग ताशी २०० वकलोमीटरपयंत नेण्याची योजना रले्वेने आखली आहे. त्यासाठी येणाऱ्या खचााचा 

प्रत्येकी ५० टके्क वाटा भारतीय रले्वे व रणशयन रले्वे कंपनीतफे संयकु्तरीत्या उचलण्याचा मुद्दाही या करारात 

आहे.  
 

०३. रले्वे मंडळाचे नवीनकुमार शुक् ला व रणशयन रले्वे मंडळाचे ओ. व्ही. िेल्झेरोव्ह यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या 

केल्या. हा मूळ करार धडसेंिर २०१५ मध्ये झाला होता. नव्या करारात नागपूर-जसकंदरािादिरोिरच 

भारतातील अन्य प्रस्ताववत जलदगती लोहमागांसाठीही रणशयाचे तांवत्रक व अन्य सहकाया वमळण्याचा मागा 

सुलभ झाल्याचे मानले जाते.  
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सुरधक्षत अन्निान्य वनर्बमतीसाठी 'ग्रो सेफ फूड' 
०१. अलीकडच्या काही वर्ांत पीक उत्पादनावर वाढलेल्या कीटकनाशकांचे प्रमाण िघता कें द्रीय कृर्ी व 

शेतकरी कल्याण मंत्रालयातफे देशात 'ग्रो सेफ फुड' अणभयान रािववण्यात येत आहे.  
 

०२. आजही एका वपकासाठी वनमााण करण्यात आलेले कीटकनाशकाचा दसुऱ्या वपकावर वापर होत असल्याने 

मानवी आरोग्याला िोका वाढला आहे. मानवी आरोग्याला घातक असलेल्या अशा कीटकनाशकांवर प्रधतिंि 

घालणे गरजेचे झाले आहे. 

 

०३. देशात हजारो कीटकनाशक कंपन्या असून, या सवा कंपन्यांना कीटकनाशके तयार करण्यासाठी परवाना 

घ्यावा लागतो. कीटकनाशक वनर्बमतीनतंर त्याच्या चाचण्या घेतल्या जातात.  मानवी सुरक्षा व साविानीपूवाक 

मूल्यमापन चाचण्यानतंरच कें द्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी सवमतीद्वार ेववणशष्ट् उपयोगासाठी नोंदणी व 

परवाना वदला जातो. कीटकनाशके लेिल के्लमची व्यवस्था आहे. पण शेतकऱ्यांमध्ये यािाित जनजागृतीची गरज 

आहे. 
 

 

 

अयोध्येत रामायण संग्रहालय िांिण्यात येणार 

०१. िार्बमक पयाटनाला चालना देण्यासाठी सरकारने रामायण पररक्रमा, कृष्ण पररक्रमा व िुद्ध पररक्रमा असे 

तीन मागा वनधित केले आहेत. प्रस्ताववत संग्रहालय हे ज्या रामायण पररक्रमेचा (सर्बकट) भाग आहे त्यासाठी 

कें द्राने २२५ कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यापकैी या सर्बकटचे कें द्र असलेल्या अयोध्येसाठी १५१ कोटी 

रुपये मंजूर झाले आहेत. 
 

०२. रामायण संग्रहालयासाठी राज्य सरकारने अयोध्येतील रामजन्मभूमीपासून सुमार े१५ वकलोमीटर 

अंतरावरील २५ एकरची जागा वनधित केली आहे. 
 

 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

गीर अभयारण्य पयाटनास खलेु 

०१. गेले चार मवहने िदं असलेले गीर अभयारण्य रवववारी पयाटनासाठी खलेु झाले. वदवाळीच्या सुट्या आणण 

गीर सफारीची उत्सुकता यामुळे ९० वदवसांसाठी सुरू करण्यात आलेले ऑनलाइन िुककग यापूवीच फुल झाले 

आहे. सौराष्ट्र ातील या एकमेव आणशयाई जसहांचे वास्तव्य असलेल्या अभयारण्याकडे हल्ली पयाटकांचा ओढा 

वाढताना वदसत आहे.  

 

०२. पुढील ९० वदवसांसाठी आगाऊ आरक्षण झाले आहे. ही संिी हुकलेल्या पयाटकांनी जसह पाहण्यासाठी 

देवाललआ के्षत्रास भेट देण्याचे आवाहनही केले गेले आहे. देवाललया के्षत्र ४१२ हेक् टरमध्ये पसरलेले 

आहे. देवाललया के्षत्र हे पूणा वर्ाभर खलेु असते. केवळ िुिवारी हा प्रकल्प िदं असतो.  
 

०३. गीरपासून केवळ सात वकलोमीटरवर असलेल्या या प्रकल्पात जसह हे पाहण्यासाठी िदं जाळयांच्या आत 

ठेवण्यात आले असून, िसमिून ते पाहू शकता.  

 

०४. गीरसाठी ९० वनववभाग रोज परवाने देतात. मागीलवर्ी १.३२ लाख पयाटकांनी गीरला भेट वदली होती. 

यासाठी १५० जीपीएस प्रणालीने सज्ज गाड्ांची व्यवस्था आहे. 
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